
                                                             16 Δεκεμβρίου 2022 

ΚΑΨΑΛΗ 71  ΚΑΝΗΘΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ     ΤΗΛ.: 22210-37854, 85944   FAX: 22210-94825, 85955 

e- mail  : info@melemistravel.gr web: www.melemistravel.gr  

 
 

 

 

                                                    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : 08  ΜΑΙΟΥ 2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 15  ΜΑΙΟΥ 2023 

Μνήμες και συναισθήματα ξυπνά μία επίσκεψη στην Πόλη. Άλλωστε τα οικοδομήματα στέκουν ακόμη και 

θυμίζουν τις δόξες του παρελθόντος και την μεγαλοπρέπεια του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη είναι η μόνη 

πόλη στον κόσμο που βρίσκεται χτισμένη σε δύο ηπείρους και απλώνεται με μεγαλοπρέπεια στις δύο ακτές 

του Βοσπόρου. Ο Κεράτιος κόλπος χωρίζει την παλιά πόλη από τις περιοχές του Γαλατά και του Πέρα και 

επίσης ανήκει στις 8 ωραιότερες τοποθεσίες του κόσμου. Η Πόλη γοητεύει, συγκινεί αλλά πονάει και λίγο. 

Ένα οδοιπορικό στο Βυζάντιο δεν είναι απλά μία εκδρομή, είναι ένα χρέος σε μία πόλη που επί 1500 χρόνια 

υπήρξε πρωτεύουσα του Βυζαντινού μεγαλείου… για μένα αλλά πιστεύω και για όλους τους Έλληνες αυτό 

το ταξίδι στην Βασιλεύουσα είναι μία επιστροφή στις χαμένες πατρίδες, με ποικίλα συναισθήματα. 
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1H ΗΜΕΡΑ, 08/05/23  ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (700 km) Αναχώρηση νωρίς το πρωί, από ΧΑΛΚΙΔΑ, ημίωρη 
στάση σε «καφέ» της Εθνικής Οδού στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την 
επόμενη στάση στον Κορινό. Λίγο αργότερα προσπερνάμε τη συμπρωτεύουσα, την όμορφη Θεσσαλονίκη και 
συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με προορισμό την πανέμορφη ΚΑΒΑΛΑ όπου θα έχουμε χρόνο να 
γευματίσουμε σε ένα από τα παραλιακά ταβερνάκια. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας με προορισμό την 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 

 

2H HΜΕΡΑ, 09/05/23 ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΝΟΡΜΟ (350 km) 

Νωρίς το πρωί μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε με προορισμό τους Κήπους όπου και τα 
Ελληνικά σύνορα με την Τουρκία, τυπικός τελωνειακός έλεγχος και χρόνος παραμονής μας για ψώνια στo 
κατάστημα αφορολογήτων, duty free. Στην συνέχεια περνούμε την γέφυρα του Έβρου όπου τα Τούρκικα 
σύνορα των Υψάλων, τυπικός τελωνειακός έλεγχος και έχουμε περάσει στα Τούρκικα εδάφη οδεύοντας προς 
την πρώτη μεγάλη πόλη την Κεσσάνη όπου θα παραλάβουμε τον ξεναγό μας. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
και μετά από ολιγόωρο ταξίδι φθάνουμε στην ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΖΙΚΟΣ και την παραθαλάσσια πόλη του Πανόρμου. 
Η Πάνορμος,  Παντίρμα, όπως ονομάζεται σήμερα, είναι πόλη της Τουρκίας στη Μικρά Ασία και 

βρίσκεται στα νότια παράλια της Προποντίδας. Με την άφιξη μας θα γίνει τακτοποίηση στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου μας, ξεκούραση και θα βγούμε να κάνουμε την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση. 

 

3Η ΗΜΕΡΑ, 10/05/23  ΑΡΤΑΚΗ – ΛΑΓΚΑΔΑ (100 km) 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε, σήμερα θα αφιερώσουμε την ημέρα μας 
για να επισκεφθούμε χωριά της ευρύτερης περιοχής της Αρτάκης που κάποτε ήταν Ελληνικά και ανήκουν και 
αυτά στις αλησμόνητες χαμένες πατρίδες. BALLIPINAR  το ονομάζουν σήμερα οι Τούρκοι το χωριό των 
προγόνων μας, την αλησμόνητη ΛΑΓΚΑΔΑ, που θα έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να την επισκεφθούμε, 
να την ανακαλύψουμε και να την γνωρίσουμε. Εφόσον ο χρόνος μας το επιτρέπει θα επισκεφθούμε και 
μερικά γειτονικά χωριά όπως την Γωνιά, Ροδιά και Μηχανιώνα. Συνεχίζουμε την ημέρα μας με την επίσκεψή 
μας στη πόλη της Αρτάκης, σήμερα οι Τούρκοι την ονομάζουν ΕΡΝΤΕΚ, θα ξεναγηθούμε για να την 
γνωρίσουμε και θα έχουμε χρόνο παραμονής να περπατήσουμε τα χώματα που κάποτε πατούσαν και ζούσαν 
οι πρόγονοι μας οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας.  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην Πάνορμο, δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

4Η ΗΜΕΡΑ, 11/05/23  ΠΑΝΟΡΜΟ - ΠΡΟΥΣΑ (120 km) 

Αμέσως μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε με επόμενο προορισμό μας την πανέμορφη και 
καταπράσινη Προύσα. Μέσω της διαδρομής του Πάνορμου μετά ολιγόωρο ταξίδι φθάνουμε στην πόλη της 
Προύσας. Εδώ θα επισκεφθούμε τον τάφο του ΘΡΥΛΙΚΟΥ Καραγκιόζη, το μεγάλο και επιβλητικό  Ουλού 
τζαμί, και θα ξεναγηθούμε στην πανέμορφη αυτή πόλη.  

Επισκεφτείτε την κλειστή αγορά με τα υπέροχα υφαντά της, τα φημισμένα μεταξωτά της υφάσματα. Χρόνος 
ελεύθερος να την περπατήσετε και να την ανακαλύψετε, σας προτείνουμε να γευτείτε (προαιρετικά) σε μία 
από τις ταβέρνες το γευστικότατο iskender kebab ένα έδεσμα που μόνο στην Προύσα θα βρούμε. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, δείπνο. Διανυκτέρευση. 
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5Η ΗΜΕΡΑ, 12/05/23  ΠΡΟΥΣΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (160 km) 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, 
αναχωρούμε, μέσω του αυτοκινητόδρομου της Γιάλοβας  
περνούμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας και 
οδεύουμε προς Κωνσταντινούπολη. Μετά το ολιγόωρο 
ταξίδι μας θα περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα 
που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία για να φθάσουμε 
στην Βασιλεύουσα πόλη του Βυζαντίου, την πανέμορφη 
Κωνσταντινούπολη. Εδώ θα επισκεφθούμε την περιοχή 
του Σουλτάν Αχμέτ, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, την 
Μοναδική Αγιά Σοφιά και στην συνέχεια σας 
προτείνουμε (προαιρετικά) μια μοναδική κρουαζιέρα 
στο Βόσπορο που με την βοήθεια του ξεναγού μας θα 
απολαύσουμε από θαλάσσης μοναδικά πανέμορφα 
παλάτια και επιβλητικά κτίρια του Βυζαντίου στις πλευρές της Ασιατικών και Ευρωπαϊκών ακτών αλλά και 
μοναδικά τοπία, μία εμπειρία που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον δείπνο μας 
σε επιλεγμένη ταβέρνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια το ξενοδοχείου μας, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος να 
περπατήσετε στην πλατεία Ταξίμ φθάνοντας μέχρι την Ελληνική συνοικία του Πέραν. Διανυκτέρευση. 

 

6Η ΗΜΕΡΑ, 13/05/23   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση, σήμερα την ημέρα μας θα την αφιερώσουμε να επισκεφθούμε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Βασιλεύουσας Πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Φανάρι και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ζωοδόχο Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία  
Μπαλουκλιώτισσα ένα Χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται έξω από την δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου 
υπήρχαν τα λεγόμενα’’ παλάτια των πηγών’’ στα οποία οι βυζαντινοί αυτοκράτορες παραθέριζαν την Άνοιξη. 
Την ονομασία του την πήρε από τη Τούρκικη λέξη Balik (ψάρι). Συνεχίζουμε την ημέρα μας με την επίσκεψή 
μας στη ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ , όπου για πρώτη φορά ψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος. Το παλάτι των 
Σουλτάνων Ντολμά Μπακτσέ όπου κατά την ξενάγηση μας στο παλάτι εκτός των άλλων θα θαυμάσουμε τον 
τεράστιο πολυέλαιο βάρους 4,5 τόνων από καθαρό κρύσταλλο Βοημίας, δώρο της Βασίλισσας της Αγγλίας 
στον τελευταίο Σουλτάνο. Γεύμα σε επιλεγμένη ταβέρνα για το μεσημεριανό μας. Μετά το γεύμα μας θα 
επισκεφθούμε την Αιγυπτιακή αγορά να την περπατήσουμε να την ανακαλύψουμε να ψωνίσουμε τα 
μοναδικά μπαχαρικά και τοπικά γλυκίσματα αλλά και να απολαύσουμε αυτή την πανδαισία χρωμάτων των 
μπαχαρικών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  

 

7Η ΗΜΕΡΑ, 14/05/23  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (360km) 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, παραδίδουμε τα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, τακτοποίηση 
των αποσκευών μας στο πούλμαν. Πριν εγκαταλείψουμε την Πόλη θα έχουμε μερικές ώρες στην διάθεσή μας 
να επισκεφθούμε την κλειστή αγορά του Καπαλίτσαρσι με τα 4.500 για τα τελευταία μας ψώνια. Περίπου 
στις 13:00 αναχωρούμε παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής. Ενδιάμεση στάση στην Ραιδεστό όπου θα 
κάνουμε στάση για το μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά έξοδα). Συνεχίζουμε προς τα Τούρκικα σύνορα των 
Υψάλλων, τυπικός τελωνειακός έλεγχος και περνούμε στα Ελληνικά των Κήπων, τυπικός τελωνειακός έλεγχος 
και περνούμε στα Ελληνικά εδάφη με προορισμό την Κομοτηνή. Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου 
μας στην Κομοτηνή. Διανυκτέρευση. 
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8Η ΗΜΕΡΑ 15/05/23 ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ (700 km) 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο  άμεση αναχώρηση, κατά την διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την Ν. 
Καρβάλη όπου θα έχουμε σύντομο προσκύνημα του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γρηγορίου, θα ψωνίσουμε 
τους φημισμένους κουραμπιέδες της Καρβάλης. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την υπέροχη, αμφιθεατρικά 
κτισμένη πόλη της Καβάλας, ολιγόωρη στάση. Αρχίζουμε να παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής, 
παίρνοντας μαζί μας όλες αυτές τις υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις που μας χάρισε το ταξίδι μας στις 
χαμένες αλησμόνητες πατρίδες, δίνοντας την υπόσχεση στον εαυτό μας ότι κάποια μέρα θα ξανά 
επιστρέψουμε,  ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στην Χαλκίδα αργά το βράδυ. 

 

                                                                                                                                      ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 504 €/άτομο σε 
δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  : 220 € 

        

   ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλη την διάρκεια του ταξιδιού. 

 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Κομοτηνή με πρωινό σε μπουφέ (hotel chris-
eve) www.chris-eve.com  

 2 διανυκτερεύσεις στην Πάνορμο σε ξενοδοχείο 5* (HOTEL GRAND ASYA 5*)  
https://grandasyahotel.com/  

 1 διανυκτέρευση στην Προύσα σε ξενοδοχείο 4* (HOTEL ANATOLIA 4*) 
https://www.hotelanatolia.com/  

 2 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη σε ξενοδοχείο 4* στην πλατεία ΤΑΧΙΜ  
(HOTEL FERONYA) https://www.feronya.com  

 Καθημερινά πρωινό σε ανοιχτό πλούσιο μπουφέ στα Ξενοδοχεία Ελλάδας & Τουρκίας. 

 Ημιδιατροφή στην Τουρκία (Στη Πάνορμο & Προύσα στα ξενοδοχεία σε ανοιχτό 
μπουφέ στην Κωνσταντινούπολη σε επιλεγμένα restaurant.) Σύνολο 5 δείπνα ή 
γεύματα 

 Εκδρομές – περιηγήσεις με το πούλμαν καθημερινά βάσει του προγράμματος 
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 Διόδια και διελεύσεις γεφυρών στους αυτοκινητοδρόμους 

 Έξοδα διελεύσεων συνόρων 

 Επίσημος πιστοποιημένος Ελληνόφωνα ξεναγός στην Τουρκία καθ΄όλην την διάρκεια 
του ταξιδιού μας στην Τουρκία 

 Υπηρεσίες αντιπροσώπου μας στην Τουρκία. 

 Έμπειρος Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

 Φ.Π.Α. 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Τα γεύματα ή τα δείπνα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα και στα 

περιλαμβάνονται 

 Τα γεύματα και τα δείπνα στην Ελλάδα 

 Ατομικά έξοδα (ποτά, αναψυκτικά, τηλέφωνα κ.λ.π) 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ΕΤΙΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΜΗΝΩΝ 
 

Σε περίπτωση που μαζί μας ταξιδεύουν παιδιά μέχρι 18 ετών θα χρειαστεί  συγκατάθεση γονέων ότι 

επιτρέπουν την έξοδο του παιδιού από την Χώρα, εκτός εάν και οι δύο γονείς ταξιδεύουν μαζί. Εάν το 

παιδί ταξιδεύει με τον ένα γονέα θα χρειαστεί συγκατάθεση από τον άλλον (αυτό ισχύει και για τις 

μονογονεϊκές οικογένειες. 

Η συγκατάθεση θα είναι έγκυρη με γνησιότητα από ΚΕΠ 
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